
Notmark Skole 
Mennesker mødes på Notmark Skole til 
møder, læsekreds, fællesspisninger mm
Notmark Skole har lokaler, tilretterkøkken, IT-
faciliteter, -alt der bruges til møder og  samværd. 
Notmark Skole stiller lokaler gratis til rådighed 
for dit arrangement, men selvbetjent.
Notmark Skole ejes af kommunen og ledes af 
Brugerbestyrelsen.

Notmark Boldbaner
Mennesker mødes på Notmark Boldbaner til 
fodblodtræning, crolf, håndbold, mm. 
Notmark Boldbaner er nok kommunens 
bedste baner og har nye omklædningsfaciliteter, 
depotfaciliteter, klublokale mm.
Notmark Boldbaner er gratis til rådighed for 
dit arrangement.
Notmark Boldbaner ejes af kommunen og har 
en brugeraftale med NSU.

Ny bygning til omklædning
og klublokaler til sporten!

NotmarkHus
Mennesker mødes på NotmarkHus til 
festligt samværd over et godt måltid mad til 
fornuftige priser.

NotmarkHus har selskabslokaler, køkken, 
scene og alt andet der skal til for en god fest 
eller et møde eller konference.

NotmarkHus ledes af en bestyrer som sørger 
for det personale der skal til for en god 
familiefest.

NotmarkHus har god servering og al hjælp 
til det praktiske ved dit arrangement.

NotmarkHus har en lille campingplads i 
parken bagved så man  kan overnatte efter 
festen. Andre kan også bruge pladsen.

Notmark Forsamlingsgård,
er en forening der bl. a. ejer NotmarkHus og 

samarbejder med andre for at skabe et centralt 
kulturtilbud på Als.

Notmark Forsamlingsgård
Notmark Forsamlingsgård er en forening, et fællesskab om et kulturcenter, hvor almindelige mennesker 
kan mødes til familiefester, møder, sport, foreningsaktivteter, hundetræning, vævning, knipling, Nimbus 

Motorcykler og meget mere, der rækker langt ud over Notmark, ud til hele Als og længere.

Notmark Forsamlingsgård ejer NotmarkHus og samarbejder med Notmark Skole, Notmark Boldbaner, 
Notmark Markedsplads og meget mere, som senere kan tilføjes.

Notmark Forsamlingsgård er meget centralt placeret midt på Als. 14 km til Sønderborg centrum.
Notmark Forsamlingsgård ligger på landet med marker og natur tæt omkring.

Ny bygning til selskaber,
 udstilling af gl. traktorer,

 hestekørertøjer, butik og vævestue mm


	Notmark Forsamlingsgård

